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theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC và Thông tư số 66/2019/TT-BTC) 
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2 Đăng nhập hệ thống 

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn 

 
Bước 2: Chọn “Doanh nghiệp”, chọn tiếp “Đăng nhập”  

- NNT nhập thông tin tài khoản gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập 

vào hệ thống eTax: 

 

Bước 3: Chọn nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống eTax 

3 NNT là tổ chức, doanh nghiệp kê khai và gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST 

theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC đến CQT và Thông tư số 

66/2019/TT-BTC. 

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp “Chấm dứt hiệu lực MST”. 

Hệ thống hiển thị màn hình nhập chi tiết các chỉ tiêu trên Văn bản đề nghị chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 

95/2016/TT-BTC). 

 

https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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Hướng dẫn nhập các chỉ tiêu trên Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST (mẫu 

số 24/ĐK-TCT). 

Chỉ tiêu trên hồ sơ 
Bắt buộc 

nhập 
Cách kê khai 

Kính gửi Có 
Hỗ trợ hiển thị tên CQT quản lý trực tiếp của 

NNT, không cho sửa 

Tên người nộp thuế 
Có 

Hỗ trợ hiển thị tên của NNT theo thông tin đăng 

ký thuế, không cho sửa 
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Chỉ tiêu trên hồ sơ 
Bắt buộc 

nhập 
Cách kê khai 

Mã số thuế Có Hỗ trợ hiển thị MST của NNT, không cho sửa 

Địa chỉ trụ sở chính  
Có 

Hỗ trợ hiển thị Địa chỉ trụ sở chính của NNT 

không cho sửa 

Địa chỉ kinh doanh  
Không 

Cho phép NNT chọn trong danh mục 

phường/xã, quận/huyện. Tỉnh/thành phố 

Lý do chấm dứt hiệu 

lực mã số thuế 

Có 

Cho phép NNT chọn trong danh mục lý do: 

- NNT là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chi 

nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, 

hợp tác xã thì được chọn 1 trong các lý do sau: 

+ 03- Doanh nghiệp/tổ chức bị chia, tách, sáp 

nhập, hợp nhất (trường hợp tổ chức lại doanh 

nghiệp, hợp tác xã) 

+ 11- Chờ làm thủ tục giải thể doanh 

nghiệp/chấm dứt hoạt động chi nhánh/ VPĐD 

(trường hợp giải thể doanh nghiệp/hợp tác xã, 

chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 

diện của doanh nghiệp/hợp tác xã) 

+ 12- Chờ làm thủ tục phá sản (trường hợp 

doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản) 

- NNT là tổ chức kinh tế, tổ chức khác và đơn vị 

trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác thì 

được chọn 1 trong các lý do: 

+ 03- Doanh nghiệp/tổ chức bị chia, tách, sáp 

nhập, hợp nhất (trường hợp tổ chức lại tổ chức 

kinh tế) 

+ 19- Chờ làm thủ tục chấm dứt hoạt động của 

tổ chức và hộ KD (trường hợp chấm dứt hoạt 

động của tổ chức kinh tế, tổ chức khác và hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh với các lý do 

khác) 

Hồ sơ đính kèm 

Có 

Cho phép NNT tích chọn  

- Bản sao không yêu cầu chứng thực  

- Quyết định giải thể - Biên bản họp hoặc giấy 

tờ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp  

- Bản sao Quyết định mở thủ tục phá sản  

- Bản sao Quyết định chia/Hợp đồng Hợp 

nhất/Hợp đồng sáp nhập  

- Bản sao Quyết định thu hồi giấy chứng nhận  

- Bản sao Thông báo chấm dứt hoạt động của 

đơn vị chủ quản - Bản sao quyết định chấm dứt 

hoạt động đơn vị trực thuộc - Văn bản giải trình 
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Chỉ tiêu trên hồ sơ 
Bắt buộc 

nhập 
Cách kê khai 

mất giấy chứng nhận ĐKT/Thông báo MST  

- Giấy chứng nhận ĐKT/Thông báo MST  

- Bản thanh lý hợp đồng  

- Văn bản chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 

tham gia hợp đồng dầu khí  

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế 

đối với hoạt động xuất nhập khẩu 

 

Bước 2: Chọn nút “Hoàn thành kê khai” 

 Sau khi hoàn thành việc kê khai các chỉ tiêu trên Văn bản đề nghị chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế, hệ thống hiển thị các chỉ tiêu NNT đã kê khai để NNT kiểm tra lại 

thông tin đã nhập. 

 

- NNT chọn nút “Sửa lại” nếu muốn sửa lại các chỉ tiêu đã kê khai có sai sót trên  

văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST. 

- NNT Chọn nút “In tờ khai” nếu muốn in văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực 

MST. 

- NNT Chọn nút “Tải hồ sơ ĐKT về máy NSD” nếu muốn tải file văn bản đề 

nghị chấm dứt hiệu lực MST định dạng xml về máy trạm  
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Bước 3: Chọn nút “Nộp hồ sơ đăng ký thuế” 

 Hệ thống hiển thị màn hình để NNT đính kèm các giấy tờ, tài liệu kèm theo 

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Thông tư số 

95/2016/TT-BTC. 

 

- Chọn loại hồ sơ: Tự động hiển thị loại hồ sơ đính kèm đã tích ở bước kê khai. 

- Chọn tệp dữ liệu: Chọn nút “Chọn tệp” để lấy file từ máy trạm  

Lưu ý: Định dạng tệp dữ liệu có dạng *.pdf 

Bước 4: Chọn nút “Gửi hồ sơ” 

 Sau khi hoàn thành việc kê khai các thông tin trên văn bản chấm dứt hiệu lực 

MST và đính kèm các giấy tờ, tài liệu tương tứng, NNT chọn nút “Gửi hồ sơ” thì hệ 

thống hiển thị màn hình ký nộp tờ khai để NNT ký điện tử vào Văn bản đề nghị chấm 

dứt hiệu lực MST. 

 

Bước 5: Chọn nút “Ký điện tử và nộp hồ sơ” 

- Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN 
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- Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử 

thành công và NNT đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế thành công đến Cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp. 

 

4 Tra cứu hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã nộp đến Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục Thuế 

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp nút “Tra cứu hồ sơ” 

Sau khi NNT nộp hồ sơ thành công đến cơ quan thuế, NNT muốn tra cứu hồ sơ 

thì vào chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp “Tra cứu hồ sơ” thì Hệ thống hiển thị 

màn hình tra cứu hồ sơ đăng ký thuế 

 

- NNT nhập điều kiện tra cứu: 

+ Tờ khai: Chọn văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 

24/ĐK-TCT) 
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+ Mã giao dịch: Cho phép nhập mã giao dịch 

+ Ngày nộp từ…đến ngày: NNT nhập theo định dạng dd/mm/yyyy 

Bước 2: Chọn nút “Tra cứu” 

Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo điều kiện đã nhập. 

 

- Kết quả tra cứu gồm: 

+ STT: Số thứ tự của hồ sơ 

+ Mã giao dịch: Mã giao dịch hệ thống tự sinh duy nhất cho từng hồ sơ đăng 

ký thuế 

+ Tên hồ sơ: Tên mẫu hồ sơ đăng ký thuế 

+ Ngày nộp: Hiển thị ngày NNT nộp thành công hồ sơ đăng ký thuế đến CQT 

+ Cơ quan thuế: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

+ Trạng thái: Trạng thái xử lý hồ sơ 

+ Thông báo: Hiển thị danh sách các thông báo của CQT trả cho NNT liên 

quan tới hồ sơ đăng ký thuế đang tra cứu 

+ Nộp lại hồ sơ: Trạng thái xử lý hồ sơ lỗi, hệ thống cho phép nộp lại hồ sơ 

tương ứng 

+ Hồ sơ đính kèm: Tên hồ sơ/văn bản đính kèm 

- Tờ khai sau khi được gửi thành công trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục 

Thuế. Hệ thống sẽ gửi thông báo tiếp nhận (mẫu 01-1/TB-TĐT) cho NNT trên chức 

năng tra cứu hồ sơ và email của NNT đã đăng ký sử dụng dịch vụ. NNT kích vào biểu 

tượng “ ” để xem thông báo liên quan tới tờ khai.  
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- Hồ sơ sau khi được CQT xử lý, nếu thành công, CQT sẽ gửi thông báo kết quả 

xử lý hồ sơ cho NNT qua chức năng tra cứu hồ sơ và gửi vào email đã đăng ký dịch vụ 

của NNT. 

 

- Hồ sơ sau khi được CQT xử lý, nếu có lỗi, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi về việc 

không chấp nhận hồ sơ cho NNT qua chức năng tra cứu hồ sơ và gửi vào email đã 

đăng ký dịch vụ của NNT.  

 

- Đối với hồ sơ xử lý lỗi, hệ thống cho phép NNT gửi lại hồ sơ tại chức năng tra 

cứu hồ sơ. NNT kích vào biểu tượng “ ” 
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